
مفهوم  ؛األلوهيةبشيء، وحصول األشياء من باب التقدير، والتقدير ألصق بالربوبية منه الداعي يريد حصول 

 ،العطاء يتعلق بالربوبية وال باأللوهية ؟ بالربوبية، بالربوبية ألنه فعل ،أنت تقول رب أعطين )) ربنا ((؟  الكالم

فإذا كان فعال فإنه يناسب أن ينادى اهللا تعاىل بالوصف الذي يكون  ؛وكل ما يتعلق بأفعال اهللا فهو من بالربوبية

ا الفعل يفعل ا اهللا تبارك وتعاىل ما  ألن الربوبية هي اليت )) ربنا (( ؛هذا الفعل ألصق به من الوصف اآلخر

  يشاء 

ل منا أو أن أحدمها يقول يعين كل واحد يقول ربنا تقب ؟بألسنتهماذلك هل مها يقوالن ))  تقبل منا ربنا((وقوله: 

يقول ربنا  إبراهيمفإما أن يكون  ؛لكن ظاهر اللفظ أما كلهما يقول ؛والثاين يؤمن؟ احتمال، حيتمل املعنيني

وإما أن يقول هذا مرة وهذا يقول مرة، وال يقال إن أحدمها يقول والثاين يؤمن مثل قصة  إمساعيل تقبل منا ويتبعه

وقال موسى ربنا إنك آتيت ألن موسى وهارون ذكر اهللا أن القائل موسى ((  ؛ما نقول هكذا ،موسى وهارون

فرعون ومأله زينة وأمواال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 

ن قال )) هل هارون كان داعيا؟ ال، ولك ماقلوبهم فال يؤمنوا حتى يروا العذاب األليم قال قد أجيبت دعوتك

أما هذه فظاهر اآلية أن كال  ؛صريح يف اآليةيدعوا إنه كان يؤمن وموسى يدعوا وموسى هو الذي  :أهل العلم

أخذ الشيء والرضا به ومنهما ما معىن القبول؟ القبول  )) انتقبل م ((وقوله:  )) ربنا تقبل منا (( :منهما يقول

 ؛تقبل اهللا تعاىل للعمل أن يتلقاه بالرضا فريضى عن فاعله ؛بوليذكره الفقهاء يف قوهلم ينعقد البيع باإلجياب والق

ربنا تقبل  ((وقوله: ؛ الذي وعده إياه ه، فالبد أن يثيبه الثوابإذا رضي اهللا تعاىل عن فاعله فالبد أن يثيبه ثوابو 

وكم من إنسان عمل أعماال كثرية ومل  ؛هذا هو املدار يف احلقيقة، املدار على القبول وليس على العمل )) منا

   .فاملدار على القبول ؛من إنسان عمل أعماال قليال قبل منه فنفعه اهللا ا موك ؛تقبل منه فلم تنفعها

تعليله؟ لطلب القبول ما هو  نوعلتعليل، ويش اهذه اجلملة  )) تقبل منا إنك أنت السميع العليم ((وقوله:  

هذه اجلملة قلت ))  إنك أنت السميع العليم ((وقوله:  ؛وأنت يا ربنا مسيع عليمأن نسألك أن تقبل بللقبول، 

إنك أنت  ((أحدمها يا حجاج؟ اجلملة مؤكدة مبؤكدين أحدمها  ؛وهي مؤكدة مبؤكدين ؛لكم إا تعليل ملا سبق

  )) هذه اجلملة فقط مؤكدة مبؤكدين فما مها ؟ السميع العليم

  األول إنك النون الطالب:

  إن : الشيخ 

  والثاين: أنت الطالب:



يعين أنت ضمري فصل، قد سبق لنا يف باب يف البالغة ويف كالمنا دائما نقول ضمري الفصل يفيد؟ : الشيخ

خرب إن،  )) السميع ((و ؛على هذا نقول: أنت ضمري فصل ال حمل هلا من اإلعراب )) إنك أنت ((التوكيد، 

فهو مبعىن  ؛مبعىن السامع لألصوات :والثاين ؛مبعىن املستجيب :يان: أحدمهاوالسميع من أمساء اهللا عزوجل وله معن

أم يحسبون  أما األول الذي هو إدراك املسموع فأمثلته كثرية مثل قوله تعاىل: (( ؛، وإجابة الدعاءإدراك املسموع

)) ومثل قوله  جهاقد سمع اهللا قول التي تجادلك في زو )) ومثل قوله تعاىل: ((  أنا ال نسمع سرهم ونجواهم

وأما الثاين الذي هو مبعىن االستجابة  ؛)) لقد سمع اهللا قول الذي قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياءتعاىل: (( 

وكذلك مثله  ؛معىن مسيع أي مستجيب ،)) إن ريب لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاءفمثل قوله تعاىل: (( 

استجاب ملن محده. هنا نسأل هل السمع مبعنيني من صفات اهللا ، يعين ) سمع اهللا لمن حمده (قول املصلي: 

  أو من صفاته الفعلية نسأل الشمسان؟ ؟ الذاتية

  الذاتية والفعلية :الطالب

، واالستجابة من الفعلية، من الذاتية اتاألصو مسع ذي هو ذاتية والفعلية؟ السمع هو الال هنكيف كل  : الشيخ

ألن االستجابة تتعلق مبشيئته إن شاء استجاب وإن شاء مل يستجب، وأما إدراك  ؛؟ صحيح ما تقولون: الشيخ

 تعاىل ، واهللالصمم عيبو  لسمع الصمم ،ااملسموعات فإنه مالزم لصفاته، مل يزل وال يزال مسيعا، إذ أن خالف 

  منزه عن كل عيب.

  أي املعنيني؟  ؟عليمطيب ما الذي يناسب الدعاء عندما تقول رب أجب دعائي إنك أنت السميع ال 

  ستجابة: االالطالب

ألنه إذا مل يسمع مثال، لو قدر أنه ما يسمع صوتك بالدعاء ما استجاب، ولو مسع  كلها؛  كلها، :الشيخ

فأنت إذا قلت: إنك السميع يعين يا رب  ؛فهو يشمل األمرين ؛الصوت ولكن أخر اإلجابة ما حصل مطلوبك

ذوا العلم، وعلم اهللا تبارك وتعاىل شامل  معناه و العليم ؟ العليمه ما))  ليمالع ((وقوله:  ؛إنك تسمعين وجتيبين

لق عيعين يتعلق بكل شيء، علم اهللا يت ؛لكل موجود، ولكل معدوم، ولكل منكر، ولكل مستحيل، ولكل واجب

 تعلقهعلى الدليل  ؛، يعلم ما كان، وما يكون، وما مل يكن لو كان كيف يكون سبحانه تعاىلبكل شيء

  ؟ إمساعيل باملستحيالت

  )) إنه على كل شيء قدير ((قوله تعاىل:   الطالب:

  ال : الشيخ

  متعلق علمه؟  الطالب:



  نعم علمه: الشيخ 

  ستحيالت؟بامل الطالب: 

  نعم: الشيخ 

  )) إنه بكل شيء عليم ((: الطالب:

  نص يف أمور مستحيلة؟  ةصرحيآية ال، هذا للعموم؟ نعم، تأيت ب: الشيخ 

  )) إن اهللا أحاط يكل شيء علما (( الطالب:

  ...سالمة: الشيخ 

  )) لو أراد اهللا أن يتخذ ولدا ال اصطفى مما يخلق ما يشاء ((  الطالب:

  ؟  نعم وهذا: الشيخ 

  من املستحيالت الطالب:

فهو يعلم أن السموات واألرض تفسد لو كان فيهما آهلة إال  )) لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا ((: الشيخ 

  اهللا، وهذا شيء مستحيل. 

  ؟ طيب تعلقه بالواجب مثال

  ))  في األرض وما يخرج منها يعلم ما يلج(( قوله تعاىل:   الطالب:

  يف األرض تمن األمور اجلائزة لو شاء اهللا ما وجد رضواجب أصل وجود األ هو ال : الشيخ

  )) إن اهللا عالم غيب (( الطالب: 

  ؟ ؟ هذه مرت علينا يف التوحيد، يف الواجب اخاص نريد شيئا العموم ا نريدم : الشيخ

  )) يعلم السر وأخفى (( : الطالب

  ال: الشيخ

  واجب مطلوب )) إن اهللا عنده علم الساعة ((  الطالب:

  لكن هل وجوا عقلي وال مسعي؟ ؟ويش لون؟ الساعة واجب أن تكون : الشيخ

   على اإلطالق ألا؛ كال األمرين الطالب: 

تفرده باأللوهية أمر واجب ))  شهد اهللا أنه ال إله إال اهللا هو والمالئكة ميكن نقول هكذا، طيب (( : الشيخ

أما التعلق باملمكنات فهو   ؛تبني اآلن أن العلم ؛د شهد به، شهد به لنفسه، والشهادة تتضمن العلم بال ريبقو 

   من أمور اخللق فهو مما يتعلق باألمور املمكنات. هكثري، كلما حتدث اهللا أنه يعلم



كافر سواء أنكره فيما يتعلق بفعله أو فيما   علم اهللا فإنه واعلم أنه من أنكر علم اهللا فهو كافر، كل من أنكر

 ؛إن اهللا ال يعلم ما يفعله بنفسه ؛كما لو قال  ؛عبد فهو كافرإن اهللا ال يعلم ما يفعله ال :فلو قال ؛يتعلق خبلقه

 وقد سبق لنا ذلك ؛يعلم أفعال العباد الوهلذا كفر أهل السنة اجلماعة كفروا غالة القدرية الذين قالوا إن اهللا تعاىل 

ما يعلم أيش بيد ، ويقولون إن اهللا إن غالة القدرية ينكرون علم اهللا بأفعال العباد :يف التوحيد، وقلنا أيضا

ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما ألن اهللا يقول: ((  ؛فالذي ينكر علم اهللا بأفعال العباد الشك أنه كافر ؛اإلنسان

أم يحسبون أنا ال نعلم  )) ويقول سبحانه وتعاىل: (( توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

ال كافر؟ كافر، يكون  إفعال العبد يكون مؤمنا ذه اآليات و )) فالذي يقول إن اهللا ما يعلم أ سرهم ونجواهم

الذين ينكرون العلم القدرية الذين ينكرون  لشافعي وغريه يف القدرية ما هم بسوهلذا قال العلماء قال ا ؛كافرا ا

 ؛كروه كفرواوإن أنفإن أقروا به خصموا بالعلم أن اهللا خلق أفعال العباد وقدره، قال: ناظروهم بالعلم، ناظروهم 

واملمكنات،  ،فتبني اآلن أن علم اهللا سبحانه وتعاىل حميط بكل شيء، يف الواجبات ويش بعد؟ واملستحيالت

ك مراقبته، واخلوف منه، وامتثال ل إميانك ذا يا مجاعة إميانك ذا يوجب ؛فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله العباد

ما عنده في بك فإنك ختشاه، تستحي منه عند املخالفة، وترغب ألنك مىت علمت أنه عامل ؛أمره، واجتناب يه

   عند املوافقة .

 ((        ))  ربنا واجعلنا مسلمين لك : ((وإمساعيل إبراهيممث قال اهللا سبحانه وتعاىل فيما حاكيا ما قاله     

أتى بالواو  )) واجعلنا ((قوله:  )) ربنا واجعلنا مسلمين لك ((أليش قال مسلمني؟ ألما اثنني،  )) مسلمين

اجعلنا  ((  وقوله:  ؛يعين ربنا واجعلنا مع قبولك اجعلنا مسلمني لك )) ربنا تقبل منا ((ألنه عطف على قوله: 

الشك أما كانا مسلمني، ومن  وإمساعيل إبراهيمأي صرينا مسلمني، ويف هذا إشكال وهو أن  )) مسلمين لك

؟ اجلواب: املراد الثبات، أو  سأالن اهللا أن جيعلهما مسلمني ومها قد أسلمافكيف ي ؛إسالمهما رفع قواعد البيت

ألن املسلم من ؛ قد ال يتحقق اإلسالم يف نفسه وإمساعيل إبراهيمحتقيق ذلك نعم؟ ألن اإلنسان بقطع النظر عن 

وقد أقسم  ؛لكن الصعب هو إسالم القلب ؛ه حىت املنافقنيكل يقدر   هنيأسلم قلبه هللا وجوارحه، إسالم اجلوارح 

 سلم أحد حىت يسلم قلبه نعميال  ] حتية املسجد صل ركعتني ألنك ما صليت[ الرسول عليه الصالة والسالم أنه 

واعلم أن اإلسالم  )) لك         مسلمين (( ؛دة به والثبات عليه نعمالزيا؟ طيب إذا املراد باإلسالم هنا: 

وباملعىن األعم يشمل كل ما جاءت به  ؛اد به إال ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلمباملعىن األخص ال ير 

كن باملعىن األخص الذي كان بعد بعثة الرسول عليه الصالة ل ؛الرسل، كل ما جاءت به الرسل فهو إسالم

 ((يقول:  وإمساعيل مإبراهي، وإال كما رأيتم اآلن ؛والسالم ال يعىن به إال ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسل



رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هللا رب  : ((سبأ ةوكانت تقول ملك )) اجعلنا مسلمين لك

)) وقال لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون  ىبني إن اهللا اصطف يا )) وقال يعقوب لبنيه: (( العالمين

 ؛فاإلسالم باملعىن العام يشمل كل ما جاءت به الرسل ؛)) إىل غري ذلك وأشهد بأنا مسلمون احلواريون: ((

؟  نعم نقول باملعىن العام فيهم مسلمون نعم؟ لكن باملعىن  وهلذا لو سألنا السائل: هل اليهود والنصارى مسلمون

األخص وهو اإلسالم الذي جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال ليسوا مسلمني ماداموا على اليهودية 

  فإذا عادوا فإذا دخلوا يف اإلسالم صاروا مسلمني ؛ةوالنصراني

  ولو قالوا مسلمني؟ الطالب:

بعد بعثة الرسول  كانمسلمني باملعىن العام ما هم اآلن املوجودين كل من   ؛قال مسلمنييال ال اآلن ما : الشيخ 

 ) شف االحرتاز، يعين) لكومن ذريتنا أمة مسلمة  ((؛ الرسول عليه الصالة والسالمما جاء به فاملسلم من اتبع 

وقوله:  )) من ذريتنا أمة مسلمة لك ((قال:  ،واجعل ذريتنا أمة مسلمة :اجعل منها، ما قال ،واجعل من ذرييت

من هذه  )) أمة مسلمة لك ((وقوله:  ؛املراد م؟ من تفرعوا منهم، ذرية اإلنسان من تفرعوا منه )) ذريتنا ((

إال أمة حممد  وإمساعيل إبراهيم؛ ألنه ما يصدق على أحد أنه من ذرية األمة؟ هي أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

 إبراهيممن ذرية  ما هم لكنهم ؛ألن اليهود النصارى مسلمون يف حال قيام شرائعهم صلى اهللا عليه وسلم؛

فعلى هذا يكون املراد باألمة املسلمة  ؛فليسوا من ذريته إمساعيل فقط نعم؟ أما إبراهيممن ذرية من؟  ؛وإمساعيل

   أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم.

                    )) ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإسماعيل القواعد من البيت إبراهيموإذ يرفع  ((   

                                   ألن اهللا تعاىل أمر نبيه أن يذكر هذه احلال واذكر إذ يرفع. ؛يستفاد من هذه اآلية فضل عمارة الكعبة

    حيث قاما برفع هذه القواعد. وإمساعيل إبراهيمومنها : فضل 

  عندنا هنا ][ بارك اهللا فيكم تعال ومنها: اإلشارة    

إذا بىن على غري  )) القواعد إبراهيموإذ يرفع  ((لقوله:  ؛ومنها: أنه ينبغي للباين أن يقعد للبناء فيضع القواعد 

                 قاعدة فإنه ينهار.

 ((مث عطف بقوله:  )) القواعد من البيت إبراهيميرفع  ((ألنه ذكر:  ؛إبراهيمومنها: أن األصل يف هذا البناء   

  .عليه الصالة والسالم إبراهيمفدل هذا على أن األصل هو  )) وإسماعيل

يؤخذ من  ؛نها: أمهية القبول وأن املعول عليه ليس على العمل فكم من عامل ليس له من عمله إال التعبوم 

              .)) ربنا تقبل منا ((قوله بعد عملهم هذا قال: 



وقد ذكرنا أن كل اسم من أمساء اهللا يدل على صفة  ؛ومنها: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: السميع والعليم  

وأن كل اسم من  ؛من صفاته بل على صفتني أحيانا أو أكثر حسب اللزوم التالزم بني هذا املعىن و هذا املعىن

  . أمساء اهللا أيضا يدل على األثر إذا كان ذلك االسم متعديا

فإن  )) إنك أنت السميع العليم ((؟  من أين تؤخذ ؛ومنها: التوسل إىل اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائه وصفاته  

   ، يعين ألنك مسيع عليم نسألك أن تتقبل مين.)) اتقبل من (( :هذا تعليل بقوله

مناسكنا وتب علينا إنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا  مث قال تعاىل: ((     

وأنه حباجة  )) ربنا (( :فتقار اإلنسان إىل ربه، حيث قرر كلمةايستفاد من هذا: شدة   )) أنت التواب الرحيم

                                                 اصة اليت تقتضي عناية خاصة.اخلإىل ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل 

فإما مسلمان بال  )) واجعلنا مسلمين ((لقوله:  ؛تقر إىل تثبيت اهللا وإال هلكأيضا: أن اإلنسان مفومنها 

للرسول عليه الصالة والسالم: ((  تعاىل ؟ ال، قال اهللا لكن هل يدوم هذا اإلسالم إال بتوفيق اهللا ؛شك مها نبيان

                                 )).  المماتولو ال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال إذا ألذقنك ضعف الحياة وضعف 

إخالص اإلسالم هللا  ،فإن هذا يدل على اإلخالص )) مسلمين لك ((لقوله:  ؛ومنها أيضا : أمهية اإلخالص

                                 )). ربه بلى من أسلم وجهه هللا وهو محسن فله أجره عند عزوجل، كما قال تعاىل يف آية أخرى: ((

      لقوله: ؛ذرية الصاحلة من آثار اإلنسان الصاحلالألن  ؛ومنها: أنه ينبغي لإلنسان أن يشمل ذريته يف الدعاء

)) الذرية  واجنبني وبني أن نعبد األصنام((  يف آية أخرى: إبراهيموقال  )) ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ((

   صالحها هلا شأن كبري بالنسبة لإلنسان.

    نعم؟ يعين أعلمنا به. )) وأرنا مناسكنا ((لقوله:  ؛ومنها: أن األصل يف اإلنسان اجلهل   

 ؛ومنها: أن األصل يف العبادة، أن العبادة توقيفية يعين اإلنسان ما يتعبد حبسب مزاجه بل حىت يريه اهللا العبادة 

              نعم العبادة إذا توقيفية. )) وأرنا مناسكنا ((؟  تؤخذ

لعبادة تتوقف على ذلك فلو ال ا ؛ألما دعوا اهللا أن يريهما مناسكهما ؛ومنها: حترمي التعبد هللا مبا مل يشرعه  

        لتعبدا بدون هذا السؤال. 

  .إذ ال خيلوا اإلنسان من تقصري )) وتب علينا ((لقوله:  ؛ومنها: افتقار كل إنسان إىل توبة اهللا    

    وقد تقدم تفسريمها. ؛الرحيم امسني من أمساء اهللا سبحانه وتعاىلو ومنها: إثبات التواب  

تعليم للطلب  )) إنك أنت التواب الرحيم ((ألن قوله:  ؛وسل إىل اهللا بأمسائه وصفاتهومنها: مشروعية الت      

    فهو وسيلة يتوسل ا الداعي إىل حصول مطلوبه  ؛السابق



 ؛ومنها: أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للمسئول أو للحاجة، أن يكون التوسل باسم موافق للحاجة   

  )).                                       أنت التواب الرحيمإنك  ((؟  من أين نأخذها

   إذا كان السؤال أن يرزقه اهللا رزقا معني ولكن أرفقه يعين بامسه سبحانه وتعاىل ال يناسبه؟: الطالب  

األسماء وهللا  فهمنا اآلن؟ أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للحاجة لقول اهللا تعاىل: (( ؛ال الشيخ:   

  .                                                              فادعوه ا )) الحسنى فادعوه بها

يل إنك شديد العقاب  إذا منها: أنه ال ينبغي أن خيتم الدعاء باسم غري مناسب للحاجة، لو قال اللهم اغفر  

وهلذا يقال إن أعرابيا  نعم؟ ؟شدة عقابهب تسأل املغفرة وتتوسل إىل اهللا  ؛؟ ما يناسب، هذا غري مناسب يناسب

)) قال:  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم مسع قارئا يقرأ: ((

 ((        الوجه  أعاد اآلية على هذا ؟ فقال: له أعد اآلية ؛ما ميكن ؟يقطع ويغفر )) واهللا غفور رحيم ((

فأعادها  ؛)) قال: ما هو صحيح، ما ميكن فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم

)) فقال: اآلن، فإن اهللا تعاىل عز وحكم  نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم الثالثة على وجه الصواب، فقال: ((

يقتلوا أو أن (( إمنا جزاءهم   يف الذين حياربون اهللا ورسولهقال اهللاوهلذا  ؛ولو غفر ورحم ما قطع أي نعم ،فقطع

في الدنيا ولهم في اآلخرة خزي يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم 

)) أيش معىن هذا؟ ويش  عذاب عظيم إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم

إال الذين تابوا من قبل  ((معناه أن ترفع عنهم العقوبة،  ؟ معىن ختم يا إخوان معىن ختمه بأن اهللا غفور رحيم؟

؟  أي رفع العقوبة عنهم مفهوم )) فاعلموا أن اهللا غفور رحيم ((ما قال فاتركوهم قال:  )) أن تقدروا عليهم

                       ؟  طيب نعم

   ؛ال ينبغي أن يكون الدعاء مبا ال يوافقو نبغي التوسل أن يكون باسم يوافق احلاجة معناه ي ....أنهيف  الطالب:

   ؛ال، ينبغي هذا مطلوب هذا غري حممود الشيخ:

  ينبغي ال  يعين: الطالب

  يعين ينبغي وال ينبغي، الذي ينبغي أن يكون باسم موافق للحاجة، والذي ال ينبغي؟   الشيخ:   

  يوافقاسم ال : الطالب

؟ من أين حنكم  يعين معناه لو قال قائل هل إذا ختمت باسم ال يوافق احلاجة هل له فيه ذنب ؛أيه  الشيخ:   

  عشر أي نعم. ةفائدة الثانيالإال من  ؟أن فيه ذنب

   ؟)) هذه اآلية ما كملناها ربنا وابعث فيهم رسوال منهمقال اهللا تعاىل: ((   



   )) ويزكيهم (( الطالب:

 )) ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم (( ؛ نعم الشيخ: 

ذا كانت شريعة الرسول كوه ؛ةليذينمي أخالقهم و يطهرها من كل ر  ؛ينمي أخالقهم، التزكية: التنمية والتطهري

فهو يأمر بالرب، ويأمر باملعروف، ويأمر ة؛ رذيل ، تنمية األخالق الفاضلة وتطهري من كلعليه الصالة والسالم

كل ما فيه خري لإلنسان يف دينه ودنياه فإن اإلسالم   ،باإلحسان، ويأمر بالصلة، ويأمر بالصدق، ويأمر بكل خري

وينهى عن ضد ذلك ، ينهى عن اإلمث، وعن القطيعة، وعن العدوان، وعن العقوق، وعن  ؛يأمر به وهذه تزكية

غري ذلك من مساوئ األخالق، هذه تزكية. تدرون الناس قبل اإلسالم كيف حاهلم نعم؟ و  ،الكذب، وعن الغش

القوي  ،بالنسبة لألحوال االجتماعية ال تسأل أيضا عن حاهلم ؛حاهلم بالنسبة للعبادة ال تسأل، شرك، وكفر

ايرون عتض، يعيأكل الضعيف، والغين يأكل الفقري، يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، يغري بعضهم على ب

جاء اإلسالم وهدم كل هذا هدم كل هذا، ومن تدبر التاريخ قبل  ؛باألنساب، يدعون بدعوى اجلاهلية إىل آخره

بعث الرسول عليه الصالة والسالم وبعده، قبل بعثه وبعده علم الفرق العظيم بني حال الناس قبل البعثة وحاهلم 

هنا ما قلنا يف )) نقول فيها  إنك أنت العزيز الحكيم (( )) ويزكيهم ((وظهر له معىن قول اهللا تعاىل:  ؛بعدها

  )) وجنعل أنت ضمري فصل وحمله؟  إنك أنت التواب الرحيم إعراب: ((

  ال حمل له من اإلعرابالطالب :

 )) الحكيم ((خرب إن، و )) العزيز ((و ؛ضمري فصل ال حمل له من اإلعرابال حمل له من اإلعراب  الشيخ:

  خرب ثان

  الكاف؟ الطالب: 

 )) الحكيم العزيز  ((وقد سبق  ؛خرب آخر )) الحكيم ((خربها و )) العزيز ((الكاف اسم إن و :الشيخ:

معناه ذوا العزة، والعزة مبعىن القوة والغلبة، فهو سبحانه تعاىل ذو قوة وذو غلبة، ال يغلبه  )) العزيز (( ؛أظن؟ ال

  مشتقة من؟  اتقدم أ )) الحكيم ((و ؛شيء وال يعجزه شيء

  : حكمةالطالب

وأن  ؛إن احلكم نوعان: كوين، وشرعي :وقلنا ؛منهما مجيعا من احلكم واحلكمة ،من احلكم واحلكمة الشيخ: 

  الشرعي؟  مثال ؛وإال هذا راح أمس ما راح أمس؟احلكم نوعان: شرعي كوين ؛احلكمة أيضا نوعان: حالية، وغائية

  الشرعي ؟  الطالب: 

  نعم الشيخ:



  . . ))وقضى ربك أن ال تعبدوا(( الطالب: 

  من يعرف صاحل؟  ؛رضف ال، ما فيها حكم الشيخ: 

  )) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (( الطالب:

وإال األحكام الشرعي الواجب واملستحب واملكروه  ،مادة حكمة، مادة حكمة الدالة عليها احلكيم الشيخ:

  واملندوب واملباح

   )) بينكم ذلكم حكم اهللا يحكم ((قوله تعاىل يف آية املمتحنة:  الطالب: 

أفحكم الجاهلية يبغون  )) وكذلك قوله: ((ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم واهللا عليم حكيم صح (( الشيخ:

  احلكم الكوين مثاله؟  ؛)) فإذا احلكم الكوين هذا الشرعي الذي ذكرنا ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون

  )) نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ردنا أنفإذا أ (( الطالب:

ويش بعد؟  )) فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي ((قوله:  ؟نريد احلكم الكوين ،مر الكويناألال هذا  الشيخ: 

 لن أبرحف (( يرجع؛ألن احلكم الشرعي ما مينع من األرض أن  ؛)) حكما هذا كونيا أو يحكم اهللا لي ((

احلكم  :؟ طيب الفرق بني احلكم الكوين والشرعي فهمتم )) األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي

يقوم باحلكم و واحلكم الشرعي قد ينفذ وقد ال ينفذ، قد ميتثل املؤمن اإلنسان  ؛الكوين البد من أيش؟ من وقوعه

قراره فيما حيبه اهللا، والكوين فيما حيبه وما ال إثباته من قبل الشرع يكون إيكون أيضا احلكم الشرعي  ؛وقد ال يقوم

طيب هذا بالنسبة للحكم للحكيم باعتباره مشتقا من؟ احلكم، طيب وباعتباره مشتقا من احلكمة؟ إمنا  ؛حيبه

كون اإلنسان معتدل القامة ورأسه   ،احلكمة حالية وغائية، فاحلالية وجود الشيء على صورته املعينة هذه حكمة

وكون مثال الصالة ذه  ؟ة ويداه وكذلك رجاله وما فيه من خلق اهللا هذه حكمة حالية نعمعلى هذه الصف

والزكاة علي هذه املقادير، وعلى هذه األوقات هذا أيضا حكمة  ؛قعودو الصفة، قيام، ركوع، سجود، وما أشبه 

فإن اهللا ما أوجد  ؛ ية؟ غائ وكون هذه األمور لغاية محيدة وجدت لغاية محيدة هذه حكمة ؛أيش؟ حكمة حالية

مناسبة العزة واحلكمة هنا  )) طيب إنك أنت العزيز الحكيم ((األشياء كونا أو شرعا إال بغاية محيدة نعم؟ 

وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن عزة (( الألن ما جييء به الرسول كله حكمة وفيه  ؛ببعث الرسول ظاهرة جدا

وال وللعرب؟ وللمؤمنني عربا كانوا أو عجما من كان مؤمنا  )) وللمؤمنين( ()) نعم؟ شف  المنافقين ال يعلمون

العزة هللا ولرسوله باهللا عزوجل قائما بأمر اهللا فإن له العزة، ومن مل يكن كذلك فإن اهللا مل يذكر له العزة (( 

كن أن تكون هناك عزة ألنه ما مي ؛)) وهلذا جيب علينا أن تكون الرابطة بيننا هي رابطة اإلميان فقط وللمؤمنين

   واجتماع باخلري إال ذه الرابطة وحدها.



  ؟ ....حكمة  يفما شيخ؟  الطالب:

   .ألنه من أجل كذا شرع كذا أو وقع كذا ؛يةئولكنها مقرتنة باحلكمة الغا......فيه حكمة   الشيخ:

   )) من اسم استفهام إال من سفه نفسه إبراهيمومن يرغب عن ملة  قال: (( 

  موصول  ،ال  الطالب:

  )) من يرغب ((من،  )) ومن يرغب ((  الشيخ:

  إخبارية؟  الطالب:

  من يا من، عندنا أوىل وثانية؟ من يرغب من اسم استفهام،   الشيخ:

  ال اسم موصول الطالب:

فمن هنا  )) إال من سفه نفسه )) لقوله: (( نفسهإال من سفه  ((لقوله:  ؛اسم استفهام يراد به النفي  الشيخ: 

قول هنا من نوال  ؛فعل مضارع خربه )) يعين يرغب ((مجلة:  ،خربه )) يرغب ((ومجلة:  اسم استفهام وهو مبتدأ

صار ت شرطية، لكن هذه  )) فقد سفه نفسه إبراهيمومن يرغب عن ملة  ((لو كانت اآلية:  نعم ؟ شرطية

 كذا يفيقال رغب  )) يرغب عن ملة ((وقوله:  ؛إبراهيميعين ال أحد يرغب عن ملة  )) من يرغب (( لغأب

يعين  )) إبراهيممن يرغب عن ملة  هنا (( ؛ورغب عن، والفرق؟ رغب فيه أي طلبه، ورغب عنه تركه واجتنبه

عليه الصالة  إبراهيم، ودين إبراهيمامللة مبعىن الدين أي دين  )) إبراهيمملة   ((يرتكها وال يطلبها؟ يرتكها، وقوله: 

هو اخلليل عليه الصالة والسالم الذي  إبراهيممن املشركني نعم؟ و  نكان حنيفا مسلما هللا ومل يكأنه  والسالم هو 

))  كان أمتا قانتا  إبراهيمإن  هو أبوا األنبياء وأشرفهم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجعله اهللا إماما ((

إذا كان كذلك هل أحد يرغب عن امللة احلنيفية القومية؟ نعم يرغب عنها من  ؛وميةوجعل ملته هي امللة احلنيفية الق

قيل معناها جهل نفسه،  )) نفسهسفه  (( )) سفه  إال من  (( )) إال من سفه نفسه ((وهلذا قال:  ؛سفه نفسه

أوقعها يف السفه، والسفه ضده  )) سفه نفسه ((، سفهها أوقعها يف السفه :وقيل ؛أي جهل ما جيب هلا وضيعها

من حكمة التعبري مبا حيتمل  إن ولنا أن نقول  ؛ضده العلم ،املعىن األول السفه ضده ؟ العلم ،الرشد، واألول

أوقعها يف  )) سفه ((وكذلك  ،صاحلة لألمرين: جهل )) سفه ((عظيمة وهي أن تكون  وجهني فيها نكتة

فاإلنسان الذي يرغب عن ملة  ؛تعمد املخالفة إنمد املخالفة، وسفيه السفه، فهو يف احلقيقة جاهل إن مل يتع

  مث إن كان عن علم فهو سفيه ،أوقع نفسه يف السفه ومل يتصرف تصرفا رشيدا إبراهيم


